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03104t2017 65 Krrklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projesinin, tingdrtilen biitgeden daha ytiksek bir maliyet ile gergeklegecegi anlaqrldrfrndan,
proje maliyeti olan.20.432.272,77-Tl'nin 5.750.000,00-TL'si eg finansman destepi olacak gekilde, kalan krr-rn tamamrrun
proje sahibi olan il Ozel idaresinden revize edilen maliyet iizerinden tig yrla bdliineiek kargrlanmasr teklifi;
10 Kabul Q'{ihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN,,Serdar DURA, Ceyhun ALKAN, Adnan OZ, Reqat $iikii SAKA, ibrahim
AKTEN, Sadrk AYKANAT, Ertu[ru] KOQ ve Mehmet Giilay ERKOL),
13 Ret (Seyhan DELIOGLU, OJ<ay $ERAN, Bora TERZI, Sibel QNAR, Kenan QiFTQi, gahin ARSLAN, Vedat DAL,
Aptullah MUTLUER, Cavit QAGLAYAN, Giircan KIRIM, Yeqim GiRGiN, Grirkan UMUT ve Qetin $rNiKoGLU,
1. Qekimser (Safet UnESiry oy alarak, ilgili proje igin kalan ridene[in, revize edilen maliyet iizerinden iig yrla b<iltinerek il
Ozel idaresi Biitgesinden kar$rlanmasr teklifinin..ddin", "oygokluf,rylu" karar verildi.

03/04/2017 66 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. ve 25. maddesi gerelince gizli oyla 3 (iig) Enciimen Uyesi segilmesi ile yaprlan
gizli oylama sonucunda 24 oy kullamldr[r tespit edildi. Yaprlan tasnifte; Sibel QNAR ile Gtircan KIRIM'rn 13 (oniiq) oV
aldrlr, Seyhan DELiOGLU'nun 12 (oniki) oy aldr[r, ErtuSrui KOQ'un 11 (onbir) oy aldrfr, Serdar DURA ve Adnan O Z,in l0
(On) oy aldrlr; 1 (Bir) bog.. oy kullamldrlr belirlendi. Qofunlufu saSlayan; Giircan KIRIM, Sibel QNAR, Seyhan
DELiOGLIJ'nun n e"qu-.qltygligine segilmelerine, "oygoklufiuyla" karar verildi.

03t04/2017 67 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'mrn 16. maddesi gerefince ihtisas Komisyonlarr olugturulmasr igin yaprlan oylamada;
imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Plan ve Biitge Komisyonu'nun 7 (yedi) kiqiden, Egitim, Kriltrir ve Sosyal Hizmetleri
Komisyonu, Qevre ve Sa[hk Komisyonu, Genglik ve Spor Komisyonu, igigleri ve Qeqitli igler Komisyonu, Turizm
Komisyonu, Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu, Avrupa Birli$i ve Uluslararasr iligkiler Komisyonu, il 
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flzel idareleri
Projelerini lzleme Komisyonu, G<iletler ve Su Urtinleri Komisyonu, Meclis ve Enciimen Kararlanm irlem" Komisyonu, Aile,
Qocuk ve Engelliler Komisyonu ile Alt Yapr Hizmetleri Komisyonunun 5 (beg) kiqiden oluqmasr, o,oybirlifiyle" katul edildi.

iMaR vn eayNDlRttr roMisyoNu'Nn: Yeqim GIRGN, Cavit qAGLAYAN, Gtirkan UMUT, Nihat SAGLAM,
Hazel YOLGIDEN, Sadrk AYKANAT, $ahin ARSLAN'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

PLAN VE BUTCE KOMiSYONU,NA : Giircan KIRIM, Aptullah MUTLUER, Kenan QiFTQi, Bora TERZI,JdT
DURA, Adnan OZ, ibrahim AKTEN'in seqilmesi, yaprlan o ada "oybirlifiyleo'kabul edildi. 
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rut'rrrM'KULr'UR Vl- S.OSYAL HIZMETLERI KOMISYONU'NA: Seyhan DELIOGLU, Qetin gNifOGfU, Okay
$ERAN, Ceyhun ALKAN' ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamacl-"oybirlifiyle', kabul edildi.

SibelQiNAR,Qetin9iNiroGrU,AptullahMUTLUER,Re9at$ijkiiSAKA,
Mehmet Gtilay ERKOL'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle', kabul edildi.

GEICI,IK vE= sPqR KOMI cavit QAGLAYAN, gahin ARSLAN, Hazel yoLGiDEN, Mehmet Giilay
ERKOL, Safet URESiN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

icisrqni vB cnSill,i isr,nn xonnisyouu'Na: Seyhan DELiocLU, Sibel QTNAR, Kenan eiFTQi, Resat grikii
SAKA, ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada;'oybirlifiyleo'kabul edildi.

TURiZM KOMI$YONU'NA: Giircan KIRIM, Yegim GiRGiN, Gi.irkan UMUT, Serdar DURA, Ertufirul KoQ,un
segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

TARIM VE HAYVANCILIK KOMiSYONU'NA : Seyhan DELIOGLU, gahin ARSLAN, Okay 5ERAN, Adnan 62,
ErtuErul KoQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

ALT YAPI HiZMETLERI KOMiSYONU'NA : Vedat DAL, Okay $ERAN, Aptullah MUTLUER, Reqat grikii SAKA,
Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle,, kabul edildi.

AVRUPA BiRl,iq!.vp ULVSLARARASI iLiSKiLER KoMisyoNU,NA : vedat DAL, Qetin giNircoGru, okay
$ERAN' Ceyhun ALKAN' Mehmet Gtilay ERKOL'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

KOMISYONU'NA: Seyhan DELIOGLU, Kenan QiFTQi, NihatSAGLAM,SadrkAYKANAT..oybirli[iyle''kabuledildi.

gOLETLER VE SV UnUnr-nni xotvtisyoNu'nn: Giircan KIRIM, Kenan eiFTQi, Vedat DAL, Reqat giikdi SAKA,
Ertufrul KoQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle'o kabul edildi.

MECLiS VE ENCUMEN KARARLARINI iZnnvtn KOMiSvONU'NA: Sibel QNAR, Qetin giNirOCru, okay
$ERAN' Ceyhun ALKAN, ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

AILE, qocuK vE ENGELLILER KoMisyoNU'NA: Sibel eNAR, eetin $NIKOGLU, Grirkan U un
+ li. -{.ALKAN, Mehmet Gtilay ERKOL'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi. a- ,;a - *4144
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04/04/2017 68 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve 10.06.2007 tarih ve 26548 sayrl Resmi Gazetede
yayrmlanarak ytiri.irliie.g eiren "il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iliqkin y<inetmelik"in 13. ve gegici 2.
maddesi gerefince; il Ozel idaresi emrinde stirekli iggi kadrosunda gahgmakta olan Atcilye Ustasr Hasan Sadri BARU$ it" O,i,
iqqi Olkan BAdCI'mn 14.03.2017 (mesai bitimi)tarihinden itibaren emekliye ayrrlmasrndandolayr, kadrolarrnrn iptal
edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 7. Maddesinin (b) ve 10. Maddesinin (k) bendine istinaden, IlimizOzel idaresi stirekli
iggi kadrolannda 4857 sayir iq Kanununa tabi olarak gahgan ve Tiirkiye Yol-ig Sendikasr tiyesi olan iggilerin, yiirtirltikte
bulunan Toplu-ig Scizleqmesinin 5. Maddesine istinaden, ihtiyag duyulan pozisyonlarda istihdamrnr sa$larnak amacryla, ekli
(V) Sayrh Sijrekli iqqi Kadro ihdas Cetveli ile (VI) Sayrh Srirekli iggi Kadro Degiqiklik Cetveli'nde ugiklun* toplam 7 adet
kadronun deEisiklik ve ihdasrnrn yaprlmasma, "oybirlifiiyle" karar verildi.

4.

04/04/2017 69

05/04t2017

05104t2017

70 llimiz Liileburg.az ilqesi, Kayabeyli kciyti, 2278 par.seL numarah taqrnmazlar tizerinde "Talm ve Hayvancrlk Tesis Alanr,,
amagh 1/5000 Olgekli Naztm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr teklifinin incelenmek rizere imar
ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

7l ilimiz Yize ilgesi, Evrencik ve Sofular..Kdyii civannda rizgar enerjisinden elektrik tiretimi yaprlmasr maksadryla
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklanna Dayah Uretim Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar plam ve l/1000 Olgekli
Uygulama imar Planr yaprlmasr hakkrnda Qevre ve Saphk Komisyonu tarafindan'hazrclanan rapomn kabuliine, raporun bir
cirne[inin Qevre ve $ehircilik Bakanh[rna, igigleri Bakanh[rna (Mahalli idareler Genel Mridiirliigiine), il Gida ialm ve
HaYvancrhk BakanhEma, Orman ve Su i$leri BakanhErna g<inderilmesine, "oybirliEiyle" karar verildli. 

'

5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. ve 26.Maddelerine istinaden, ilimiz Merkez ve ilge Koylerimizde bulunan Sa!1k
Ocaklarr ve Ebe Evlerinin Bakrm ve Onanmrrun Yaprlmasr Projesinin, Krrklareli il Ozel idaresi 2017 yfiya1nm ve Qalgma
Programrna ilave edilmesine, " oybirliEiyle" karar verildi.

5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. ve 26.Maddelerine istinaden, il Grda Tanm ve Hayvancrhk Mtidiirliig.intin talebi
do!rultusunda Salma Tavuk Yetigtiricilili Projesinin, il Ozel idaresi 2017 Yrh Yatrnm ve Qalqma progrimrna ilave
edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

ilimiz Prnarhisar ilgesindeki gciplii[e ve gifte kayalar mevkiine ahlan gdp ve molozlar arasmda kimyasal ve endristriyel atrkku
bulundulu, konunun halk sa[h$ ve gevre saghsr ydniinden aragtrnlmisr hakkrnda Qevre ve Saglk Komisyonu 
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haztlanacak raporun Mayts avt toolantrsrnda sunulmasrna ilovhirliiiwlen kerqr.ver.ilrli f + "*.;t.
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1/25.000 tilgekli Krrklareli il Qevre.Diizeni Plamrun 3.3.1.3 Kdy Yerleqim Alanlarr (b) maddesi ile 3194 sayrl imar
Kanununun 27. Maddesine istinaden, imar ve Baytndrrhk Komisyonu tarafindanhaznlanan raporun kabuliine, Koigazitq.ri
Karaabalar Kdyri kciy yerlegik alantrun yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalarr esnasrnda raporda 

-belirtilen

son ev tespitlerinin dikkate almmasrna, "oybirriEiyle" karar verildi.

l/25.000 dlgekli Krrklareli il Qevre. Di.izeni Plarumn 3.3.1.3 K<iy Yerlegim Alanlarr (b) maddesi ile 3194 sayrl imar
Kanununun 2l.Maddesine istinaden, imar ve Baytndrrhk Komisyonu tarafindanhazrclanan'raporun kabultine, Babaeski ilgesi
Diigiinciilii K<iyii k<iy yerlegik alanrrun yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalal esnasmda raporda belirtilen
son ev tespitlerinin dikkate almmasma, "ovbirliEiyle" karar verildi.

l/25.000 dlgekli Krrklareli
Kanununun 27. Maddesine
ilgesi Kurudere Kdyti k6y

Il Qevre Diizeni Plamnm 3.3.1.3 K6y yerleqim Alanlan (b)
istinaden, imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan
yerlegik alarurun yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun

maddesi ile 3194 sayrh imar
raporun kabuliine, Prnarhisar
gahqmalarr esnasmda raporda

belirtilen son ev tespitlerinin dikkate alnmasma, "oybirliEiyle" karar verildi.

1125.000 tilgekli Krrklareli il Qevre.Dtizeni Plarurun 3.3.1.3 Kdy Yerleqim Alanlan (b) maddesi ile 3194 sayiL imar
Kanununun 27. Maddesine istinaden, imar ve Baytndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabulin e, Kofgaz ilgesi
Ahmetler Kciyii kciy yerleqik alammn yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahqmalarr esnasmda raporda tehrtilen
son ev tespitlerinin dikkate ahnmasma, "oybirliEivle, karar verildi.

3194 Sayrh imar Kanunu ile 1/25000 Olgekli il Qevre Diizeni Planr hiiktimlerine istinaden, imar ve Bayrndrrlk Komisyonu
tarafindan haztrlanan raporun kabuliine, Babaeski ilgesi, Dri[iinctilii k6yi.i, 107 ada251 parsel ve I29 ada 50 parsel numaralr
taqrnmazlar iizerinde "Tarlm ve Hayvancrhk Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar planr ve l/1000 Olgekli
Uygulama ilnar Plam yaprlmasrna, " ovbirlifiiyle" karar verildi.

llimiz Vize ilgesinde yaqayan engelli bireylerin sorunlanrun ve gciziim cinerilerinin aragtmlmasr hakkrnda Aile, eocuk ve
Engelliler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine, raporun birer cjrnelinin gahqtaya katrlan katilmcrlara

nderilmesine. "ovb

Krrklareli ili, Babaeski ilgesi, Kumrular K<iyii, 17.16 parsel numarah taqnnazakomqu konumda bulunan 996 parsel
taqmmazm "Enerji Uretim Alam" amagh 1/5000 Otget<ti ilave Nazrm imar Plam ve "Yenilenebilir Enerii Kavnaklarr
Uretim Tesis Alanf' amaqh 1/1000 Olgekli itave Uygulama imar Planr yaprlmasr talebinin incelenmek
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, " oybirliEiyle" karar verildi.
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llimiz Merkez ilgesi, Karakog Kdyii, 106 ada 12 ve 14 parselin tevhid edilmesinden oluqan 106 ada 20 parselin mevcut imar
planlannda Emsal:0,50 olarak belirlendilinden, bu delerin Emsal:1.00 olarak diizenlenmesi talebinin incelenmek tizere imar
ve Baymdrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEivle" karar verildi.

07/04t2017 Ilimiz Merkez ilge yerlegik alarumn yeniden tepit edilmesi teklifinin incelenmek izere imar ve
rhk Komi

Kavakdere K<iyii Kriy
nuna havale edilmesine, "oybirliEivle" karar verildi.

I.limiz Merkez i19e Kadrk<iy Ktiyii 165 ad,a,20 ve 30 parsel numarah tagmmaz iizerinde "sosyal Tesis Alanr,, amagl l/5000
Olgekli Naztm imar Planr ve "Yurt Alant" amaglt 1/10b0 Olgekli Uygulama imar Planr yaprlmasr teklifinin incelenmek izere
Imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine. " le" karar verildi.

llimiz Pehlivankdy Gdgmen Kamprnda
hayvanlara zarar vermesi ve sa[hksrz
Komisyonuna havale edilmesine. "

pis su ve benzeri atrklarrn temiz su goletine yaprlan kanalla
bir durum oluqturmasr nedeniyle konunun incelenmek izere

le" karar verildi.

akrtrlmasr sonucu

Qevre ve Saflrk

ilimiz Lilleburgaz ilgesi Karamusul Kdyti kciy yerleqik alam iginde bulunan mera vasrflr I2I ada 16 parsel nolu taqmmazm
Mera Y<inetmeliEinin "Tahsis Amacmm De[igtirilmesi" baqhkh 8. Maddesi iqleminin yaprlmasr ve imar plamna esas jeolojik
ettit raporlanmn onaylanmast durumunda hazrlanan 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 fltgetti Uygulama imar
Planr hakkrndaki talebin incelenmek izere imar ve Bayrndrrhk Komi una havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

ilimiz Babaeski ilgesi Kurtulug Mahallesi ile Nadrrh kciyii arasrnda bulunan kiiy yolunun il Ozel idaresi k6y yolu agrna
almmast hakkrnda Altyapr Hizmetleri Komisy.onu tarafindan hazrlananraporun kabultine, Teknik raporda belirtilen hususlar

rine getirildikten sonra bahse konu yolun il 6zel idaresi yol afirna almmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

Kamu kurum ve kuruluqlarr ile sivil toplum drgiitlerinin kailhmr ile "2017 yrhnda alternatif su kaynaklannln araqtrnlmasr ve
olasr bir su krizine karqt ahnmasr gereken tedbirler hakkrndaki yaprlan toplantrrun sonuglan hakkrnda katrlmcr kurum ve
kuruluqlardan beklenen yazlar tamamlandrktan sonra Qevre ve Salhk Komisyonu ile Altyapr Hizmetleri Komisyonu
tarafindan hazrlanacak ortak raporun Mayrs ayr toplanflsrnda sunulmaslna, "oybirlifiivle" karar verildi.



07/04t2017 ilimizBabaeski ilgesi Sinanh K<iyti yeni baflrk ve eski baghk mevkiinde ve Katranca K<iyti, Katranca yolu mevkiinde faaliyet
g<isteren kum ocaklarr iqletmelerince, 1. srmf tanm topraklarrnda dtizensiz bir qekild e kazr yaprlmasr, tarrm topraklarrrun yok
edilmesi, yol yaklaqma mesafesinin agtlmast ve yolun heyelandan dolayr her an kayabilme tehlikesi endiqe yarattrfrndan, l.
smtf tanm topraklarrrun tanm drqr kullarulmast ve ocaklarrn iginde yer alan gop ve geqitli atrklagn kum-lopraktan
aynqtrrlmasl a$amasmda atrk sulann bertarafi konulanrun araqtmlmasr hakkrnda Qevre ve Sa[hk Komisyonu ile Tarrm ve
Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan rapomn Mayrs ayr toplanfismda sunulmasrna, "oylir[Eiyle" karar verildi.

07t04/20t7 Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan hazrlananraponrn kabuliine, raporda belirtildi[i irzere, il Ozel idaresi ig ve iqlemlerinde
Miidtirhikler nezdinde stkmttlann giderilmesi amacryla onaylanan 2017 yrh biitgisi iginde mevcut odeneklerin kurumsal
kodlarda bulunan Mali Hizmetler Miidiirlti[iine, Destek Hizmetleri Mtidtirltigtine ve- Yazr igleri Mtidtirltigtine, aktanm
cetvelinde belirtildigi gibi aktanlmaslna, Ozel Kalemden Yazr igleri Miidiirltigrine Kurumsal Kodda aktanm yaprlacak..Di[er
Personel" tideneSinin, il Genel Meclisi ve il Enctimen Uyelerinin ticretleri,-huzur haklarr ve komisyon cidemelerine iliqiin
91-it]1e.{e1ivle, iglemler esnasrnda herhangi bir srkrntr yagmmamasr igin muhasebe konusunda yeierli bir personelinyazt
I$leri MtidiirliiEiinde gcjrevlendirilmesinin sallanmasrna, "oybirligiyle" karar verildi.

07/04/2017

yaprlmast hususunun, uzman bilirkigi incelemesinden sonra sunulacak imar ve Bayrndrrlk Komisyonu
mesine, bilirkigi i.icretinin il Ozel idaresi B inden karqrlanmaslna, "o

ve Bayrndrlk Komisyonu raporu ile tekrar
" karar verildi.

ilimiz Vize ilgesi, Evrencik ve Sofular Kdyu civannda EPDK tarafindan 0g.02.20l2tarih ve 3683-2 sayrh karar ile EU/36g3-
2/2234 nolu iiretim lisansr verilen sahada rdrzgar enerjisinden elektrik iiretimi yaprlmasr maksadryla "yenilenebilir Enerji
Kaynaklarrna Dayah Uretim Tesis Alanr" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plani ve 1i1000 Otg"hi Uygulama imar plam

Yazir iinergede belirtilen talebin kabultine, llimiz Babaeski Sinanh k<iyii ayakh su deposu yaprm iqi igin ayrrlan ridene[in
almarak, <inergede belirtilen ve tincelikli olarak yaprlmasr talep edilen iglerde kullanilmatini, t2 Kabul oy rr. g Red"oy
neticesinde, "ovgokluEuyla" karar verildi.


